Zespół doradczy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

Notatka ze spotkania
w dniu 20.01.2010r.
W dniu 20 stycznia 2010r. o godz. 12.00 w Urzędzie Miasta Katowice odbyło się spotkanie
Zespołu doradczego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Spotkanie miało charakter organizacyjny jako pierwsze spotkanie zespołu w 2010 roku.
Uczestnicy spotkania:
L.p.

Imię i nazwisko

1

Małgorzata Moryń-Trzęsimiech
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Jolanta Wolanin
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Agnieszka Lis
Gzimka Latusek
Anna Szelest

6

Monika Bajka
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Ewa Cofur
Maria Grzywacz
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Anna Hanel
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Ewa Hantulik
Krzysztof Hołyński

12

Alicja Liebich

13

Leszek Peca

14

Linda Pluta

15

Bożena Polak

16

Maciej Smykowski (Psych)

Instytucja/organizacja
Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Urzędu
Miasta Katowice
Zastępca Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej
Urzędu Miasta Katowice
Wydział Polityki Społecznej UM Katowice
Wydział Kultury UM Katowice
Stowarzyszenie
Wspierania
Organizacji
Pozarządowych „MOST”
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Dom
Aniołów Stróżów”
Stowarzyszenie BONA FIDES
Śląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej
Troski i Osobom z Upośledzeniem umysłowym
Oddział ODRODZENIE, Ośrodek Rehabilitacyjny
Polski Czerwony Krzyż, Śląski Zarząd Okręgowy
Katowice
Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS
Stowarzyszenie
Wspierania
Organizacji
Pozarządowych „MOST”
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z
Upośledzeniem Umysłowym, Warsztat Terapii
Zajęciowej
Samodzielny Ośrodek Rehabilitacyjno-Oświatowy
Dla Dzieci Niepełnosprawnych, ul. Ułańska 5a
Wspólnota Dobrego Pasterza Klub Młodzieżowy
„Wysoki Zamek”
Diakonia
Katowicka
Kościoła
EwangelickoAugsburskiego
Fundacja Piaskowy Smok

Omawiane zagadnienia:
1. Planowane przez Miasto Katowice działania w ramach Europejskiego Roku Walki z
Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym (zapytanie M. Bajka).
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Miasto Katowice planuje na maj br. organizację konferencji pod nazwą
„Przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu poprzez aktywizację społeczności
lokalnej i wykorzystanie narzędzi ekonomii społecznej”. W trakcie konferencji zostaną
zaprezentowane rozwiązania pomocowe miasta Katowice mające na celu
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób bezrobotnych w mieście.
Zaproszenia do udziału w konferencji zostaną przesłane do organizacji pozarządowych,
których działania skupiają się w powyższym obszarze.
Dla organizacji zainteresowanych prezentacją w trakcie konferencji swojej działalności
w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu zostanie zorganizowane
spotkanie celem omówienia propozycji prezentacji.
2. Omówiono spotkanie przedstawicieli Wydziału Polityki Społecznej z liderami pięciu
organizacji partnerskich z Niemiec, Słowacji, Węgier, Norwegii i Holandii
odbywającymi wizytę studyjną w Stowarzyszeniu Wzajemnej Pomocy Bona Fides (M.
Grzywocz).
W trakcie spotkania zaprezentowano najważniejsze formy współpracy Miasta Katowice z
organizacjami pozarządowymi w 2009r., sposób konsultowania Programu współpracy na
2010r. i efekty tych konsultacji, omówiono również nowe zadania związane z
rozszerzaniem współpracy z organizacjami w 2010r. Wymieniono się doświadczeniami w
zakresie współpracy organizacji zagranicznych z władzami miast, na terenie których
działają.
Przy okazji uczestnicy zespołu wymienili się informacjami na temat finansowana
niektórych organizacji z terenu Węgier, Czech i Słowacji. Organizacje zajmujące się
działalnością w zakresie ochrony zdrowia, niepełnosprawności, opieką socjalną
finansowane są z tzw. „z urzędu” ze środków budżetowych, nie muszą stawać do
konkursów (A. Szelest, M. Grzywocz).
3. Przekazano informacje na temat przebudowy strefy „Rondo-Rynek”.
Organizacje pozarządowe skupiające osoby niepełnosprawne mogą kierować uwagi w
sprawie przebudowy do członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób
Niepełnosprawnych – Pani Barbary Grześ, Pana Andrzeja Bogdanowicza.
Pani A.Szelest zwróciła uwagę na konieczność dostosowywania obiektów pod kątem
seniorów (jako osób z lekkim stopniem niepełnosprawności, niedowidzące, z obniżoną
sprawnością fizyczną). Pani M. Moryń - Trzesimiech poprosiła o sformułowanie takiego
wniosku w formie pisemnej i złożenie w UM Katowice.
4. Jakie są dalekosiężne cele współpracy miasta Katowice z organizacjami
pozarządowymi. Czy efektem tych działań będzie utworzenie Centrum Organizacji
Pozarządowych? (Pani A. Szelest)
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W tym temacie organizacje prowadziły dyskusję, że konieczne byłoby przeprowadzenie
diagnozy potrzeb wśród organizacji. Takie badania mogłyby zostać przeprowadzone przez
organizacje działające w poszczególnych branżach.
5. Czy organizacje pozarządowe mogą brać udział w sesjach Rady Miasta Katowice? (A.
Szelest).
Poproszono o skierowanie wniosku pisemnego do Przewodniczącego Rady Miasta
Katowice.
Wnioski:
1.
2.
3.

4.

Rozeznać możliwość nawiązania bliższej współpracy katowickich organizacji
pozarządowych z organizacjami zagranicznymi działającymi na terenie miast
partnerskich – (rozeznanie w Wydziale Zagranicznym).
Czy w 2010 roku odbędą się spotkania zespołu doradczego ds. ekologii i ochrony
zwierząt (rozeznanie w Wydziale Kształtowania Środowiska).
Zaproszenia do organizacji pozarządowych zainteresowanych udziałem w pracach
Komisji Konkursowej/Zespołu Opiniującego z głosem doradczym przy rozpatrywaniu
ofert należy przesyłać również w formie mailowej (nie tylko w formie ogłoszeń na
stronie internetowej).
Ustalić do końca lutego 2010r. terminy spotkań zespołów doradczych branżowych
działających w ramach Wydziału Polityki Społecznej.

Propozycje tematów na kolejne spotkanie zespołu:
1. Przedstawienie oferty Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości, który zostanie
otwarty przez Wydział Polityki Społecznej w związku z realizacją projektu
partnerskiego pod nazwą „Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości” w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
2. Utworzenie Centrum Organizacji Społecznych – możliwości i potrzeby.
3. Organizacja w 2010 roku Forum Inicjatyw Pozarządowych.
4. Inne propozycje tematów na kolejne spotkania zespołów doradczych można przesyłać
w formie elektronicznej na adres: agnieszka.lis@katowice.eu.
Zaproponowano jako stały termin spotkań: druga środa miesiąca – z uwagi na głosy
niektórych organizacji, co do terminu spotkania prosimy o inne propozycje terminów od
organizacji zainteresowanych udziałem w spotkaniach zespołu doradczego ds. współpracy z
organizacjami pozarządowymi.
Sporządziła: Agnieszka Lis

